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Al-Sukkariya Company a Saudi 
company, headquartered in Riyadh City.
Established by a group of specialists 
with experience that have been 
extended for more than 20 years in the 
field of facade cleaning.

شركة السكرية هي شركة سعودية مقرها 

مدينة الرياض، تم إنشائها من ِقبل مجموعة من 

المتخصصين من ذوي الخبرة، والتي تمتد ألكثر 

من 20 عاما يف مجال تنظيف واجهات المباين 

واألبراج.

“ “



In our work we take all safety procedures

The company offers a range of 
services to its customers within the 
framework of the flexible pricing 
program and the distinctive services, 
supported by its administrative and 
technical expertise and modern 
equipment.

تقدم الشركة لعمالئها مجموعة من 

الخدمات يف إطار برنامج التسعير المرن 

والخدمات المميزة المدعومة بخبرتها 

اإلدارية والفنية والمعدات الحديثة.
“ “

In our work we take all safety procedures
نتبــع يف أعمالنــا جميــع وســائل األمــان والســامة



“
كبر الشركات العالمية يف هذا المجال. “ تعتبر شركة السكرية واحدة من أ

تأيت جميع األجهزة والمعدات من المملكة المتحدة حيث يمكننا تنظيف 

واجهات المباين واألبراج بأمان وسهولة وبمهنية عالية.

تسمح لنا هذه األجهزة بالوصول إىل ارتفاع )25 متًرا( دون 

استخدام رافعة أو سلم، وكذلك ألجهزتنا القدرة على توفير 

أعلى درجة نقاء للماء، حيث أنها مزودة بفالتر ومواد 

كيميائية بريطانية خصيًصا للحفاظ على لمعان وتألق 

الزجاج، والحفاظ عليها نظيفة ألطول فترة ممكنة.

Alsokkaria is considered one of the largest 
international companies in this field.
All devices and equipments come from the United 
Kingdom which allow us to clean the building facades and 
towers safely, easily and professionally.
These devices allow us to reach a height of 25 meters without the use 
of a crane or a ladder.
It also has the ability to provide the highest purity of water, as it is equipped 
with filters and British chemicals specifically to maintain the glitter and shine of 
the glass, and keep them clean for as long as possible.



يشرفنا أن نقدم لكم عرضاً ألحدث “
المعدات واألساليب التقنية يف هذا 

المجال ، األمر الذي يتناسب مع 
طبيعة الجو يف المملكة العربية 

السعودية.

We are honored to offer 
you the latest equipments 
and technical methods in 
this field, which is most 
suitable for the nature of the 
atmosphere in Saudi Arabia.

نظام العنكبوت
يستخدم هذا النظام يف االرتفاعات العالية 

لألبراج الزجاجية والفنادق العالية ، حيث يمكننا 
الوصول إىل )100 طابق(، وهذا النظام يعتمد 

على العنصر البشري الذي يتمتع بأعلى تدريب 
ودورات يف مجلس التنظيف البريطاين، ويمكنه 

الوصول إىل هذا االرتفاع باستخدام أسلوب الحبل 
مع اتخاذ جميع االحتياطات وتدابير السالمة 

واألمان باستخدام أفضل المعدات والمواد الخام 
المخصصة لذلك.

The Spider system
This system is used in high elevations of 
glass towers and high hotels, as we can 
reach up to 100 Floors.
This system depends on the human 
element which has the highest training and 
courses in the British Cleaning Council.
They can reach that height by using the 
rope style while taking all precautions 
and security measures while ensuring the 
public›s safety using the best equipment 
and raw materials allocated for it.

“

“
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Reach and wash system V4
This system is a device that depends on 
the mechanism of water purification after 
treatment with the materials assigned to 
it, which removes any impurities of dust 
and sediment on the glass facades, and 
gives water to the property of Pure H2O, 
which relies on the sun to evaporate the 
water residue leaving the glass without 
any patches, effects or impurities.
These devices reach a height of 25 feet 
and a storage capacity up to 600 liters.

V4 نظام الوصول والغسل
هذا النظام هو جهاز يعتمد على آلية تنقية 
المياه بعد المعالجة بالمواد المخصصة له، 

والذي يعمل على إزالة أي شوائب من غبار 
ورواسب على الواجهات الزجاجية، ويعطي 

الماء خاصية Pure H2O، والتي تعتمد على 
أشعة الشمس بحيث تعمل على تبخير بقايا 
الماء تاركة الزجاج بدون أي بقع أو تأثيرات أو 

شوائب.
تصل هذه األجهزة إىل ارتفاع )25 قدم(، 

وسعة تخزينية تصل إىل )600 ليتر(.

“ “
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شركاء النجاح
SUCCESS PARTNER“

Olaya Towers    اأبراج العليا
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